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Henkivakuutus on käytännöllinen ta-

pa nuorelle miehelle varsinkin jos
hän on ammattimies eli kenelle hy-

vänsä joka ei omaa "rahanteko-konstia- "

turvata aineellisen mukavuuden
Henkivakuutusyhtiöt ovat yhtä tur

täneille ja sitä vanhemmille naisille
14 vuotiaille tytöille $700 15 vuoti-
aille ySUO ja 16 vuotiaille $900 vii-

kolta
Maakuntakabinetti tulee käsittele-

mään asian heti Työnteettäjien väi-

tetään hyväksyvän periaatteessa
mutta vaativat et-

tä laissa ei saisi palkkarajaa määrä-
tä ehdottomaksi kaikissa maakunnan
osissa yhläläispsti noudatettavaksi
vaan olisi jätettävä erikoisen viras-
ton sovitettavaksi erilaiseksi eri
paikkakuntia varten — Toveri

tuota syksystä aurinkoa Se
laskee länteen mutta meidän

päivämme on vasta nousussa
Toini — Eikö niin?"
Xtiori vaimo nojasi päänsä

miehensä rintaa vasten
"Ystäväni !'' sanoi hän

"1'aljon olen elänyt paljon en-

nättänyt Etsinyt olen ja har-

haillut Xyt olen suuntani ja
tieni löytänvt — Sen mitä en

Toini Tuulensuu

emmekä saa ohjaksia käsiimme
ota työllä ja toimella Yksi-

löinä me emme voita vaan joukkona
Paikkakunnan naiset mitäs tuu-

mitte naistenpäivän vietosta Eikö to-

dellakin olisi Uumaa jos mekin oli-

simme' yhdessä ryhmässä ja viettäi-

simme yhteisen hetken Osasto ei

varmaankaan kiellä apuaan jos tah-

domme hommata Mitä enemmän me

hommaamme ja toimimme sen enem-

män meille antaa toiminta innostus-

ta ja vieläpä se innostaa niitäkin

jotka eivät ole ennen toimineet

ja taisteloon Ei ole enää

alkaa kädet ristissä odottaa että
toiset taistelisivat meidänkin edestä

sillä olemme nyt juuri niin synkän
yhteiskunnan keskellä että kun vä-

hänkin ajattelee niin veren panee

päähän nousemaan Miksi emme ole

jo ennen taistelleet jn tahtoneet oi-

keuksia itsellemme Opetelkaamme
itse ja opellakaamme toisia todelli-

siksi luokkataistelijoiksi Älkää - äi-

dit itkekö jot täytyy erota pojistan-
ne sillä siihen on paljun meidän
omaa syytämme sillä me olemme lii-

an kullan uinuneet tietämättömyyden
unessa Kaikki yhteistyöhön ja toi-

mintaan miehet ja naiset vanhat ja
nuoret niin joskus saamme laulaa
otlä valta meidän on

Joku kävi korvaani kuiskaamassa
et ä m rs Mamie Johnson on käynyt
Saksan reissulla ja tuonut norssin
alun tullessaan Onni olkoon tuli

vallisia kuin mitkään muut rahalai-
tokset hyvänsä Olet pakotettu sääs-
tämään voidaksesi maksaa vakuutus-maksos- i

ja luultavasti tarvitset tä-

mänlaista pakkoa Ja ne jotka ovat
sinusta riippuvaisia ovat turvatut

a jonka kuolemasi voi-

si aiheuttaa Minä uskon että hen-

kivakuutus on paras keino' rahan
säästämiseen ainakin niille jotka
antavat vähän arvoa rahalle
(Tämän kirjotuksen loppuosaa el

julaista Toverittaren palstoilla ei
ole tilaa näin porvarilliselle tuotteel-
le Ikävä että se on saanut näin-ki- n

pitkälti tiilla_Juikisuuteen— Toim

"Parantakaa repeämän-
ne niinkuin minä

paransin"
Vanha merikapteeni paransi repeämänsä sen
jälkeen kun liinkäiit sanoivat: "Leikata

tai kuoUa"

Lääke ja kirja lähetetään vapaasti

Kanteeni Collins oli purjehtinut merillä
vuosia hiin sai kaksinkertaisen pahan repeä-
män joka pian pilkotti hänet olemaan maaila

ja vuoteen omana vuosia Hän koetti lääkä-

reitä lääkärien perään ja kaikenlaisia vöitä
Ei tuloksia! Lopullisesti hänelle vakuutet-
tiin että hänen täytyy antautua vaarallisen
leikkauksen alaiseksi tai kuolla Ei tehnyt
kumpaakaan Hän paransi itse itsensä

nen katsoin oikeaksi sen nyt
näen-- väärksi 1'aljon olen tais-

tellut mutta nyt on sieluni rau-

han löytänyt Olen nyt' sinun
viimeinkin olen tällaisena revit-tvn-

runneltuna ja kaikki läpi-

käyneenä Vaan sinun jalo sie-kt- si

nostaa minut Se oppi jos-

ta minulle niin usein puhelet'
koiiottaa minua Sinun kauttasi
saan takaisin kadonneen elämän-
uskoni — Sinun oli ansio etten
hädässäni sortunut Sinua ki-

ität"
"Elä kiitä Toini" 'keskeytti

(jatkoa seitsemännehä sivulta!

Aika kun 'parantaa
Auenneet haavat —
Xe kiinni saavat
Ja aikapa kaavat
l"'iulet elämälle antaa

riensi rataansa Kolme
vuotta taas oli ajan kello ehti-

nyt käydä
Monta asiaa muuttui tiiliä

Moni kuoli

Liittoja uusia
monta syntyi

solmittiin Elä

ja! 'a Kynä vä ik ka viikot
is karkasivat

niän kulku jatkui
vierivät vuodet pi
Elettiin parhaillaan yksvistä e

luikoriuu aikaa
M vuoden vikaannites 'koriasi

aa tiujaa
tn ie

— Ileilimöivä ruis
lu-- kädestä iKuhila nousi

pellolle toisen tahdosta
Kolmas riihtä lämmitti

jäs pui että tanhuat rvski

tlho "Elä kiitä minua Elä
kiitit ihmistä Kiitä sitä aatetta
joka ihmisen sielua ylentää Se

se un minussa työtä tehnyt Toi-

von että saan sen opin sinttiin-
kin täydellisesti istutetuksi —

Veljeyden tunne toveruus ja ih-i- u

isyysaate se onlaa voimaa
vaikeissakin olosuhteissa Kä-

sittäkäämme elämä niin kaikki
voitamme — Työhön tosityö-!ji-

nostamaan ja kohottamaan
kunnialla suoriutuneet Paljun
on tvölä jälellä paljon Toini!"

ilho veli nuorta vaimoa puo-

leensa Helakkana hohti nuori-

kon posket
"Xiin opeta minua Koetan

taistella rinnallasi"
Iloisia ääniä kuului lähetty-

villä
Xe olivat päivällisille rientä-

vät nvkiinleikkaajat jotka siellä
niin rattoisasti kirmasivat
Xuori 'pari asteli käsikädessä

pelkille päin tyytyväisinä kuin
kaksi ihmistä jotka ovat etsi-

mänsä löytäneet
Loppu

vmJLL&L&LkLS ri

PHILADELPHIA PA

Osastomme on ollut jokseenkin
vilkkaassa toiminnassa Toveri Hed-

man New Yorkista tulee puhumaan
tl 10 p ja puhuu myöskin sunnun-

taina 17 p„ klo 't iltapäivällä Tästä

eteenpäin kun meille tulee puhuja
fdisi hyvä maistaa toverien että jos
altiepuhiija saapuu tänne latiantai-illaks- i

puhumaan hän puhuu myös-

kin seuraavana päivänä (sunnutai-iltapäiväll- ä

I klo

Uusia jäseniä osastoomme on tul-

lut muuttokortila Yictor ja Hilma
Vanhala Bridseportista Conn ja
Axel Rinne VVnterburysta Conn

Keräyslista Philadelphia Soe
oli liikkeellä toverien hyväksi

jotka ovat harmaiden kivimuurien
tuojaan joutuneet Kerääjänä

tulos oli $20 Kiitos to-

vereille jotka listaan roponsa an-

toivat Rahat lähettää tov Koski
Philadelphian Sne Localiin
VVhite PlainsMin päätettiin lähet-

tää 19 p:nä helmik siellä pidettä-
viin vuosijuhliin onnittelukirjelmä
Se ompeluseuramme on ollut pik-

ku hissukseen toiminnassa Ajatel-
laan pitää myyjäiset ensi kuun

puoleHa Jos tovereilla on halua
osaa käsitöiden valmistamiseen

on meillä kokous 'torstai-iltau- a tov
Tuomiston kotona osote ''609 South
Phillip St Philadelphia Pa Terve-
tuloa! Meillä tarvitaan ahkeria kou-

ria ja kaikki pienikin näprääminen
on kotiapäin Innostusta ja tarmoa
vain tarvitaan viedäksemnte asioi-
tamme eteenpäin— Aino Astren

'

ÄJ5iUn ""itse tuli lei- -

j„ _„uaji ci tarvitse käyttää
epämukavia vöitä'

Kapteeni Collins
ii lrt„io i ja maansa

naräns i l5n -
' a P'kaiscSti

dentuluia mittailtiin alrvioiiiin
ia punnittiin riittäisikö riista
talven vii

Toisille tuli kylliksi toiset
niukat sai antimet lestijärvel-
lä iloittiin riistan runsaudesta
"Ki kyllästynyt poika ikesken"

iloitsi Ristijärven vanha Timo
vaari
"Hautasin ei ole minulla pitkä

matka mutta jotuaapa_sinne jo
mennäkin' Taloni näen ehom-

pana entisestään Onni seurasi'
poikani askelia"
Iloinen oli nuori isäntä itse-

kin — vt vasta monien vaivo-

jen ja vastusten perästä' hänen
toiveensa alkoivat täyttymään
Työ alkoi kantaa hedelmän

vaivat saada 'palkintonsa Ja
mitä muusta kun se ihanin toi-

ve oli viimeinkin täyttynyt Vih-

doinkin Ristijärven tanhuvia kä-

veli kauan toivottu kaiuin odo-

tettu armas olento

jailoiseksi miehiksi J"JdK'' ynttellailks'
Kuka tahansa voi käyttää samaa keinoa:se on yksinkertainen helppo varma ja hal-

pahintainen Tokaisdla miehellä jolla on re-

peämä tulisi olla kapteeni Collinsin kirja
kertoo miten lian paransi itsensä ja mi-

ten jokainen voi seurata samaa hoitotapaa
vaivaa Kirja ja lääke ovat

AIAV1 Ke lähetetään postivapaasti
repeämästä kärsivälle joka tävttaä

allaolevan kupongin Multa lähettäkää se
heti — nyt — ennenkuin panette pois käsis-
tänne tämän lehden

VAPAA REPEÄMÄKIRJA JA
--LÄÄKE KUPONKI

Capt AV A Collins (Inc)
Box 234 B Watertown N Y

Lähettäkää minulle vapaasti repeä- -

niälääkeja kirja ilman mitään sitou-
muksia minun puoleltani

Nimeni

Osote

iaLasten kuolevaisuus Puolassa
Belgiassa sodan ajalla

Voitinpa vihdoinkin
Vilho Ristijärvi
"Jo iti sanojen! oras

£'eiinut kivikkomaahan
kauan sain siilien työnä

ajatteli

ci kui-

va ikka
tehdä"

Asiantuntijain mukaan on
Puolassa suurin osa sodan ajal-
la syntyneistä lapsista kuollut
sopimattoman ravinnon trfhden

on lasten ja 'vanhus-
ten 'kuolevaisuus kolme vertaa
suurempi kuin vuosi sitten

MITÄ TEKISIN JOS SAISIN ELÄÄ
ELÄMÄNI UUDESTAAN

(Jatkoa kolmannelta sivulta')

2 Hänellä tulisi olla tavallinen
äly
Ei maksa vaivaa naida häntä vaik-

ka hän olisi kuinka lumoava houk-ki-

Joku on sanonut että sievät
mutta älyttömät naiset ovat kuin

halvat automobiilit: ne
ovat ali right käyttää mutta sellais-
ta ei tee mieleni

o Hänen pitäisi olla iloinen Ys-

tävällisyys rohkeus ja lahjakkuus
ovat puolison parhaita lahjoja Ra-

hat elämän toimet eli taitavuus
(cleverness) eli "makuisat" kasvot
eivät kuulu tähän asiaan ollenkaan
Jos löytäisin tytön terveen tunnol-
lisen ja iloisen ja jos rakastaisin
häntä (ei tietystikään ilman vastarak-
kautta) menisin hänen kanssaan nai-

misiin jos olisin kahdenkymmenen
yhden

VII
Jos olisin kahdenkymmenen yhden

säästäisin rahaa Rahalla on jonkun-verra- n

tekemistä tyytyväisyyden
kanssa tässä matoisessa mailmassa
En luule löytyvän ihmisolentoa joka
ei voisi vähän säästää Jokainen ih-

minen ainakin Amerikassa voisi
elää yhdeksällä kymmenettäosaa sii-

tä millä hän nyt elää eli säästää
yhden kymmenennen Ihminen joka
ei säännöllisesti säästä on selvä

Sitten hän kutsui nuorikkon-
sa luokseen ja iloisena puheli:
"Katsoppat Toini viljan rehe-

vyyttä Katsoppas kultaisia
pellollamme Etkö sinä-

kin nyt jo näe mikä on elämän
voima?
' Rehellinen työ sielun ja ruu-

miin kultainen sopusointu! Kau-

an on taisteltu kauan kärsitty
Sinä olit sortua tuskaasi mur-

ina mutta ihmisen järki tuli
uksesi — Vihdoinkin tartuit

käteeni Sanoitan
kaihitko?
Sinä olet voittanut' tuiiteitesi

MANITOBAN TYÖVÄENLI ITTO
VAATII NAISILLE

Winuipeg 19 phelmik —

Mauitoban
työvänejärjestöjen keskusvirasto on
toimittanut ehdotuksen naisten

jota työväenjärjestöt
vaativat Ehdotuksessa suositetaan

a

Tietoja halutaan

Jos olette

Pyytlikliä VAPA LÄÄKE KIRJA No: B

Jossa yli 25 erilaista miosteu ja naisten tantyon selitetty sokil täydellinen lnettelo suomii
laisista lääkkeistä liLäliettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teili mikit
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeita Taa

tosi suomalaisia lääkkeitä)
(TämBo kirjan saatte vapaasti ja pitäisi oll%

lokasen smimulisen kodissa siliä ette tiedä
koska tarvitsette sitä Varokaa humbuakj
lääkkaitä ja humtmuki tohtoria

Lignell'in Apteeki on snnrin———suom Apteki yhdysvalloissa——
P A UUNtiLL CO Superior YVIa

tutta- - kuohut olet haaveeni hautaan
U--

Haluaisin tietua missä on
vani mrs Alma Ketonen (o "" laskenut Muulla on talella tvo
Iin) kotosui Porista Jos hän itse tai
joku hänen tuttavistaan huomaisi tä-

män niin kirjottaisi odotteella: Mrs
Helini Hilden (o s Kanerva) Box
93 Copper Hill Ariz

houkkio josko hän on sitte näytte-
lijä joka saa tuhannen dollaria vii-

kossa tai ojaukaivaja joka saa yh-

den dollarin päivässä
Ja minä vakuuttaisin henkeni

ia tosi-eläm- ä minun rinnallani!
f~ta se vastaan niin kokonaisena
kun voit — Minä olen sinulle
paljon puhunut — Xäes elämä


